MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY

MAWES – NAŠE MAPY
Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění
geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je
nabízena pod obchodním názvem NAŠE MAPY a je tvořena souborem samostatných
webových aplikací, z nichž každá je zaměřená na konkrétní obor nebo okruh dat. Jedná se o
plně webový systém; uživatelé zobrazují informace pomocí standardního webového
prohlížeče.
Pokud jeden klient využívá více aplikací,
mohou být tyto aplikace integrovány do
mapového portálu. Příkladem může být
město Šumperk, které ve svém mapovém
portálu soustřeďuje mapové aplikace města
na jedno místo a usnadňuje tak přístup
veřejnosti k informacím a mapovým
službám (Mapa města, Lyžařské areály,
Turistická mapa, Územní plán města, Zimní
údržba, Mapa kriminality, Tříděný odpad,
Dětská hřiště a Historie města).
Využívání systému MAWES není omezeno
počtem koncových uživatelů – aplikace jsou
primárně dodávané ve verzi „View“ určené
pro veřejné prohlížení dat a není tedy
uplatňován systém multilicencí. V případě
požadavku na aplikaci obsahující omezení
přístupu k datům nebo na požadavku na
editační funkce je k dispozici verze „Edit“,
která umožňuje autorizovaný přístup a
základní správu dat. Ani tato verze není omezena počtem uživatelů. Všechny aplikace
MAWES jsou poskytovány formou služby, umístění aplikace i dat je na našem vlastním
serveru.
Firma Help forest s.r.o. se zaměřuje se na vývoj SW pro veřejnou správu, lesnictví,
zemědělství, životní prostředí a turistiku. Specializuje se na GIS řešení, a to především na
sdílení geografických dat na internetu. Pro města a obce nabízí komplexní řešení sdílení
geodat, integraci i poskytování webových služeb, zpracování pasportizačních úloh (pasportů
komunikací, zeleně, inventáře) včetně terénních šetření. Firma vyvíjí mapové aplikace v úzké
spolupráci s firmou HF Biz s.r.o. Pro zpracování webových stránek obsahujících redakční
systém je využíváno řešení firmy as4u s.r.o.
Přehled dostupných aplikací najdete na webových stránkách www.helpforest.cz
„Naše mapy“.
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Rozdělení systému MAWES – Naše mapy:

1. Basic – základní aplikace, určená především pro prezentaci základních geografických
-

údajů o obci (adresy, základní katastrální mapa, apod.) na webových stránkách obce
Orientační mapa
Ortofoto (WMS ČÚZK)
Katastrální mapa (WMS ČÚZK)
RÚIAN (vybrané datové vrstvy pro území obce)

2. Plus – jednotlivé specializované aplikace, které kromě základních vrstev z úrovně
Basic umožňují prohlížení a případně editaci podrobných informací nad mapou. Tyto
informace může využívat jak veřejnost, tak pracovníci úřadu při zpracování běžné
agendy. Mezi příklady takových specializovaných aplikací patří:
-

Katastr nemovitostí
Veřejné osvětlení
Dopravní značení
Zimní údržba
Kriminalita
Komunální odpad
Dětská hřiště
Rozvojové plochy

-

Komunikace
Zeleň
Územní plán
Turistické mapy
Volební výsledky
Nájemní smlouvy
Inženýrské sítě
…. další dle individuální dohod

2a. Plus View verze aplikací, která umožňuje prohlížet jednotlivé projekty a
zobrazovat jejich atributy
2b. Plus Edit – kromě funkcionality View umožňuje autorizovaný přístup (přihlášení
uživatelů) a editaci vybraných atributů či geometrických prvků – pouze u některých
aplikací.

Orientační cenové relace projektů MAWES – Naše mapy
Každá aplikace se posuzuje individuálně na základě (ne)dostupných dat, uvedená cena
nezahrnuje pořízení nových dat ani konverzi dat z jiných datových struktur.
Na základě individuálních potřeb města nebo obce vypracujeme konkrétní cenovou nabídku
podle zadaných požadavků na webovou mapovou aplikaci.
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„Mapa města“
On-line mapová aplikace „Mapa města“ nabízí vyhledávání ulic, parcel a dalších zájmových
bodů, jako jsou úřady, služby a turistické zajímavosti. Vyhledávat tyto body je možné nad
mapou orientační, katastrální nebo leteckou.

V aplikaci je rovněž užitečná funkcionalita - vyhledávání spojů městské hromadné dopravy v
sekci MHD. Již při spuštění aplikace je zapnutá vrstva Zastávky. Najetím myší na příslušnou
zastávku se zobrazí její název a čísla linek autobusů, které jí prochází. Kliknutím na zastávku
se ukáže podrobný detail – název zastávky, čísla linek a aktuální jízdní řády. Je možné také
vyhledat spojení na další místo v obci.
Zaškrtnutím příslušné linky autobusu se zobrazí celá její trasa v mapě.
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„Územní plán města“
Aplikace Územní plán města umožňuje on-line zobrazení aktuálního územního plánu včetně
propojení na legendu a textovou část. Občané si mohou zjistit podrobné informace o
navrhovaných opatřeních a omezeních vyplývajících z územního plánu pro jednotlivé lokality
města. Rovněž si mohou navrhovaný územní plán porovnat s ortofotomapou nebo katastrální
mapou. Aplikace má velmi jednoduché ovládání a umožňuje uživatelům interaktivní kontakt s
odborem územního plánování městského úřadu.

Funkce Map-mail: V případě, že uživateli nepostačují údaje z webové aplikace a potřebuje
jejich určité zpřesnění nebo rozšíření, má možnost zájmové místo označit a přímo z této
aplikace poslat email s žádostí o upřesnění informace. Odbor územního plánování pak obdrží
e-mailový dotaz včetně přesné lokalizace místa, které uživatele zajímá.
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„Turistický portál“
Aplikace poslouží všem zájemcům o turistiku v daném regionu. Aplikace obsahuje vlastní
routovací systém, takže je možné trasu výletu naplánovat pro auto, kolo i chodce, a to se
zahrnutím cyklotras i turistických tras. Start a cíl trasy je možné zadat podle známé lokality,
nebo libovolně v mapě pomocí nástrojů pro vlastní zadávání plánované cesty. Aplikace
umožňuje vygenerovat itinerář pro zvolenou trasu.
Použitím nástroje "Zadání trasy pro výpočet výškového profilu" na liště ikon si každý může
naplánovat vlastní výlet po horách a zobrazit si jeho obtížnost.
Nyní jsou k dispozici data turistických cest pro celou ČR. Dále je zpracována adresní služba a
modul vyhledávání nejkratší/optimální trasy (routování). Routování je nyní možné jak po
silnicích, tak po turistických značkách. Adresní služba umožňuje vyhledávání adres v celé
republice.
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„Veřejné osvětlení“
Tato aplikace ve verzi „edit“ je příkladem využití aplikace pro vlastní editaci pověřeným
pracovníkem úřadu nebo firmy.
Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala světlené body (veřejné osvětlení) nad volitelnou
podkladovou mapou. Nad touto mapou se mohou volitelně zobrazovat (zapnuto / vypnuto)
další datové vrstvy – Ulice a čísla orientační, Čísla popisná. Mapa jde zvětšovat / zmenšovat,
posouvat, jde v ní vyhledávat dle adres či parcel.

Funkce „edit“:
Po přiblížení v mapě se jednotlivé Světelné body stanou aktivní pro zobrazení a editaci.
Kliknutím na požadovaný bod se v záložce „Editace“ otevře okno s podrobnými informacemi
o Světelném bodu, jeho ID, typ, počet svítidel, umístění, stav, rok pořízení apod.
Zapnutím tlačítka „Editovat“ vpravo dole je možné upravovat parametry vybraného
světelného bodu, mazat jej, přidávat další body apod.
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„Zimní údržba“
V aplikaci se nachází nejen zobrazení pořadí úklidu jednotlivých komunikací, ale také doba,
za kterou by měly být chodníky uklizené. Ovládání je velmi jednoduché a je popsáno v
nápovědě. Mapu lze libovolně přibližovat, posunovat a je možné v ní vyhledávat adresy i
parcelní čísla.
Pokud má někdo z občanů k zimní údržbě komunikací připomínky, může využít další nové
funkce, kterou aplikace nabízí. Přímo z aplikace je možné poslat email s přesným označením
místa, kterého se dotaz nebo připomínka týká. Odpovědný správce komunikace a dispečerské
pracoviště zimní údržby dostane email se zobrazením stejného místa, které označil odesílatel.

„Dětská hřiště“
Aplikace zobrazuje Dětská hřiště ve správě města nebo pověřené organizace. Mapu lze
zvětšovat či zmenšovat, posouvat, vyhledávat dle adres a zobrazovat karty dětských hřišť s
popisem a fotodokumentací hřiště nebo provozní řádem.
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„Historie města“
Historická mapa nabízí neobvyklý pohled do minulosti města. Nabízí sledování proměn města
na mapách již od poloviny 19. století městě (např. z doby II. vojenského mapování),
připomene umístění starých budov, z nichž některé už dávno neexistují.
Aplikace může obsahovat volitelné vrstvy historických objektů. Např. aplikace pro město
Šumperk nabízí data prohlídkové trasy „Malá Vídeň“, která obsahuje historické budovy
z období stavebního rozkvětu města. Najetím myší na obdélník vyběhne žluté okno se
stručným popisem daného objektu.
Kliknutím na obdélník se otevře nové okno,
kde se nachází popis daného objektu spolu s
historickou fotografií.
Při přiblížení v mapě se stane aktivní také
vrstva „Ulice a čísla orientační“. Zaškrtnutím
této vrstvy se zobrazí ulice ve městě.

Toto zpracování aplikace je ukazuje možnosti zapracovat vzhled jakékoli aplikace do
barevného rámu, který může být vyveden v barvách typických pro danou obec nebo může
ladit s webovými stránkami města či obce.
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„Lyžařské areály“
Aplikace slouží všem zájemcům o zimní sporty v našem regionu, protože obsahuje ucelený
přehled všech lyžařských areálů, vybraných běžeckých tras a mnoho dalších užitečných údajů
(jako např. odkazy na webové stránky středisek, on-line kameru, ceník a sněhové
zpravodajství). Při větším rozlišení mapy se zájemci nabídne velmi užitečná možnost
prohlédnutí umístění vleků, jednotlivých sjezdovek a barevné odlišení jejich obtížnosti.
Kliknutím na vybranou sjezdovku nebo vlek se zobrazí informace o dané trati, její délka a
výškový profil.

Zapnutím volitelné vrstvy „Běžecké trasy“ vpravo v menu „Nástroje“ si zájemci mohou na
vybraných běžeckých trasách prohlédnout jejich délku a výškový profil.

Použitím nástroje "Zadání
trasy
pro
výpočet
výškového profilu" na liště
ikon si můžete naplánovat
vlastní výlet po horách a
zobrazit si jeho obtížnost.
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„Volby“
Webová mapová aplikace „Volby“ znázorňuje výsledky voleb do krajských zastupitelstev a
Senátu ve dnech 12. a 13. října 2012. V zapnuté volitelné vrstvě „Volební místnosti“ se nad
vybranou mapou zobrazují body adres jednotlivých volebních místností na území města
Šumperka. Volitelná vrstva „Adresní body“ znázorňuje adresy trvalého pobytu občanů, které
spadají pod příslušné volební místnosti. Adresní body jsou barevně odlišené, aby bylo zřejmé,
jakou oblast zahrnují a k jaké volební místnosti náleží.

V pravém panelu aplikace je po spuštění aplikace aktivována volitelná vrstva "Prezidentské
volby 2013" - výsledky 2. kola v grafu. Na mapě se zobrazují koláčové grafy vyjadřující
poměr hlasů pro jednotlivé kandidáty. Kliknutím na příslušný graf se objeví tabulka s
legendou, ve které najdete příslušného kandidáta, počet odevzdaných hlasů a procentické
vyjádření úspěšnosti ve vybraném volebním okrsku.
Zaškrtnutím volitelné vrstvy "2. kolo - vítěz", se zobrazí přímo fotografie vítězného
prezidentského kandidáta v daném okrsku.
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Další příklady aplikací:

„Tříděný odpad“

„Mapa kriminality“

KONTAKTY:
Ing. Petr Horák (horak@helpforest.cz, mobil 603 496 851)
Ing. Šárka Horáková (horakova@helpforest.cz, mobil 604 757 388)
Help forest s.r.o, Slovanská 21, 78701 Šumperk, www.helpforest.cz
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